
10 d e l m a g y a r o r s z a g 1912. október G. 

KÖZGAZDASAG 

A szegedi Kamara munkája. 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi keres-

kedelmi és iparkamara teljes ülést tartott 

a mai hétfőn. Fontos, érdekes ügyeket tár-

gyaltak le. Közöttük azt ás, ami a nagykö-

zönség érdekébe vág. A vasúti közlekedés-

re, vívmányok megoldására gondolunk. 

Szegednek annyira megnőtt már a forgal-

ma, hogy sürgősen és alapos reformokat kell 

keresztülvinni. Igazán gyökeres reformok 

teljesítését már megígérte a minisztérium. 

És csak a kamara meg más illetékes körök 

figyelmét dicséri, liogy részleges, helyiérde-

kű reformokat is sürgetnek. Például a sze-

gedi kamara kérte a kereskedelmi minisz-

tert, hogy Budapestről este hat óra tájban 

egy második gyorsvonatot is indítsanak 

Szeged felé. Ezt még nem teljesítheti a mi-

niszter. Reméljük azonban, hogy a kamara 

nem engedi elaludni ezt az ügyet és rövid 

időn belül újra fölir a második gyorsvonat-

ért. 

A hétfői ülésről ez a tudósítás szói: 

A .napirend tárgyait Perjéssy László 
titkár ós Szabó Gyula másodtitkár adták 
elő. Az elnöki előterjesztés több miniszteri 
leiratról ós közérdekű intézkedésről számolt 
be. Kiemelkedő ezek közt a szegedi, bajai és 
palánkai téli kikötők dolgában tett sürgeté-

sekre érkezett biztató válasz, nemikülönben 

az a leirat, mely a kamara előterjesztésére 
megnyugtatásul közli, hogy a Boszniába 
rendqlt lisztküldeményiek régi jkedyezmé-
nyes fuvartételei ismét életbe léptettettek, a 
Cegléd—szegedi vonal második vágányá-

nak kiépítése és Szabadka-állomás nagyobb 

arányú kibővítése tervbe vétetett. A Szeged 

—(temesvári és Szeged-Rókus—Hódmezővá-
sárhely közötti menetrend is javult, a ka-
mara azt a kívánságát azonban, hogy Buda-

pestről 6 óra tájban egy második gyorsvo-

nat állittassék be a menetrendbe, a minisz-

ter még teljesihetőnek nem találta. 

A napirend tárgyai közt szerepelt Szent-
tamás község rakpart díjszabályzata, Zom-
bor és Óbecse hirdetésügyi szabályrendelete, 
Hódmezővásárhely helypónzdijszabályzata, 
Sajkásgyörgye és Gádor községek hetivásár, 
illetve országos vásár iránt való kérelme, 
Veprőd község házalási szabályrenedelete, 
Zombor város cseléd- és munkásközvetitő 
intézetének szervezése, Zenta város kövezet-
vámdijszabályzata, Apatin község husvizs-
gálati szabályrendelete és több végeladás 
ügy. Ezekben a kamara szakvéleményt szol-
gáltatott. 

Támogatta a teljes ülés az aradi kama-
rának a görgónyi kincstári erdők eladására 
vonatkozó kérelmét s a mozgófénykép-szin-
házak ügyének rendezése körüli kívánságát. 
Pártoló felterjesztést határozott még el a 
kamara a délmagyarországi füszernagyke-
reekedők egyesületének kérelme dolgában, 
liogy a vasutaknak a folyadékok szállítása 
körüli károk elhárítása tárgyában tapasz-
talt szűkkeblűség orvosoltassék. 

Ez ülésen tárgyalta még a kamara a 
vándoriparról szóló törvénytervezetet és vé-
leménye során aggódásának adott kifejezést 
a házalás ós megrendelés-gyűjtés terén meg-
honosítani szándékolt szabadosság ellen, 
mely a vidék iparát és kereskedelmét nagy 
mértékben károsítani és egyben a fogyasztó 
közönséget is kellemetlen zaklatásnak ten-
né ki. A kamara a házaló kereskedést a mos-
tani kereteiben kívánná korszerű intézkedé-
sekkel rendezni, a megrendelésgyüjtést pe-
dig az 1900. XXV. t.-c. szellemében óhajtaná 
föntartani, hogy ezentúl is — egyes kivéte-
lektől eltekintve, — inegrendelósgyüjtés vé-

gett a fogyasztót a telephelyén kivül csak 
akkor kereshesse fel az iparos, ha előzetes 
meghívást kapott. 

Végül módosította még a teljes ülés a 
kamara nyűg dij szabályzatát, melyben jelen-
tékeny kedvezést nyújtott az özvegyi ellá-
tás és az árvák neveltetési pótlékának ed-
digi megállapításaival szemben. Emellett 
beillesztett az utolsó évi fizetés 15%-ánaik 
megfelelő lakbér-pótlékot is a uyugdijjáran-
dóságok közé. 

Osztrák hitel 623.75 — Magyar bank 
Magyar hitel 809.50—839.50 Keresk. bank 
Jelzálogbank 466. .— Beocsini 
Leszámitolóbank 551. .— Aszfalt 
Városi villamos 402 403— Salgótarjáni 
Közúti villamos 752.50—755.50 Ganz vasöntő 

651. 653.75 

793 

x Baromfi kiállítás Szegeden. Dél-

magyarország közönsége nagy érdeklődés-

sel várja azt az országos baromfi kiállítást, 

amely október 20-án uyilik meg 'Szegeden. 

Évtizedek óta nem volt az országban ilyen 

nagyszabású gazdasági kiállítás, amilyen ez 

lesz s ahol Délmagyarország városaiból a ki-

állítók ilyen nagy számban lettek volna kép-

viselve. Több, mint ezer apró állat lesz itt ki-

állítva: liba, házinyúl, galamb, csirke s sok-

féle baromfi legnemesebb fajtája. Temesvár-
ról, Aradról, Makóról, Hódmezővásárhely-

ről, Törökkanizsáról, Szentesről, Nagyvá-

radról és a Délmagyarország még több na-

gyobb uradalmából jelentkeztek tömegesen 

a kiállítók, ugy, hogy az ujszegedi Vigadó 

összes helyiségei zsúfolva lesznek állatket-

recekkel, sőt a viziszárnyasoknak már a li-

getben kénytelenek voltak helyről gondos-

kodni. 

A budapesti gabonatőzsde. 

A határidőpiacon viharosan élénk for-
galomnál a bnza mintegy 20, a zab pedig 30 
fillérrel javult, a délelőtti szakban, mert a 
balkáni helyzet, helyesebben az esetleges 
bonyodalmaktól való félelem természetesen 
még mindig nyugtalanít. Délelőtt jóllehet az 
idő kedvezőtlen ós a készáru lebonyolítások 
lanyhitották az irányt. Felmondás búzából 
45, rozsból 38, zabból 31 ezer métermázsa. 
Egy órakor a következők voltak a záróár-
folyamok: 

Buza áprilisra 
Buza októberre 
Rozs áprilisra 
Rozs októberre 
Tengeri májusra 
Zab áprilisra 
Zab októberre 

11*91—11*92 
11-45—1146 
10-23—10-24 
9-74— 9 75 
7-76- 778 
10.82-10-93 
10.57—10-48 

A készáruvásáron 5 fillérre nagyobb 
áron mintegy 50.000 mm. buza kelt el. A töb-
bi cikk is szilárd irányú. , 

A budapesti értéktőzsde. 

A bécsi lapokban tegnap igen puskapo-
ros hangulat uralkodott, minek következté-
ben nálunk igen lanyhán folyt a vásár. A 
nemzetközi, úgyszintén a helyi értékek tete-
mesen estek és csak egy bizományos inter-
venciója s kevés bécsi födöző vásárlónak kö-
szönhették, liog|y kezdetben szenvedett ár-
veszteségüknek javarészét ismét behozták. A 
kószárupiacon is osak árengedménnyel lehe-
tett eladni, mig a járadékpiacon 20—30 fil-
lér volt az árhanyatlás. A zárlat kedvező. 
Kötöttek: 

Osztrák hitel 
Magyar hitel 
O. m. államv. 
Jelzálogbank 
Leszámitolobank 
Rimamuranyi 
Közúti villamos 
Városi villamos 
Hazai bank 
Magyar bank 

617-50-624.-
804.50-809.-
701.— .— 
431. 436.— 
503.50 .— 
7l8.——642,— 
600,75—738.50 
362. 359-
275. 281.— 
589. 599.-

Viktória 
Pannónia 
Weitzer 
Beocsini 
Salgótarjáni 
Alt. kőszén 
Újlaki 
Ganz vasöntó 
Magyar villám. 
Atlantika 

780. 784.-

715. 724.-
975. 1000-

3.40 .-
3700. 
484.50—486-
329.-—330-

A déli tőzsde iránya szilárd volt, mert a 
sürgős kínálat megszűnt. Az árnivó az egész 
vonalon javult, a zárlat kedvező volt. A kész-
árupiacon nem volt számottevő változás. A 
járadék gyönge. 

Bécsi börze. 

A mai előtőzsdén a kötések a következők 
voltak: 

Felelős szerkesztő: Pásztor Józsefi 

Kiadótulajdonos.: Várnay L> 

A törökkanizsai járás főszolgabírójától. 

5260.—V/1912, szám. 

Tárgy: A deszki községi szülésznői állás be-
töltése. 

Pályázati hirdetmény. 

Az elhalálozás folytán megüresedett 

deszki községi szülésznői állásra ezennel pá-

lyázatot hirdetek. , 

Megválasztandó évi 240 (kettőszáznégy -

ven) korona előleges havi részletekben ese-

dékes fizetést fog búzni és a szüléseknél való 

közreműködéseknél a vm. szabályrendelet-

ben megállapitott dijakat szedheti. 

Felhívom, [mindazokat, kik ezen állást 

elnyerni óhajtják, liogy 1) szülésznői okle-

vél, 2) erkölcsi és illetőségi, 3) esetleg eddigi 

működésüket igazoló bizonyítványokkal fel-

szerelt pályázati (kérvényeiket 
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hivatalomnál nyújtsák be. Az elkésve, vagy 

felszereletlenül érkező kérvényeiket vissza-

utasítom. 

Törökkanizsán, 1912. október hó 4-én. 

Dr. Mihálovits, 
főszolgabíró. 

Meghívó. 
A Mayer Ferdinánd^és Fia Utóda 

Részvénytársaság szegedi cég 

cégének és üzletének 

megvételére alakuló 

részvénytársaságnak 

Szegeden, 1912. évi október hó 10-én, 

d. u. 7 órakor az Európa-szálló külön 

termében (Klauzál-tér) tartandó alakuló 

közgyűlésére. 
Az alapitók. 

NAPIREND : 

1. Elnökválasztás. 

2. Az alapítási tervezet bemutatása. 

3. Az alaptőke jegyzéséről és az arra 

történt 30 %-os befizetésről való jilentés 

előterjesztése és a befizetési bizonylat be-

mutatása. 

4. A közgyűlés határozatképességé-

nek megállapítása. 

5. Az alapszabályok tárgyalása és 

megállapítása. 

6. A részvénytársaság megalakítása 

fölötti határozathozatal. 

7. Az alapitók által kinevezett igaz-

gatósági tagok bejelentése. 

8. A felügyelő-bizottsági tagok meg-

választása. 

9. Az alapitók fölmentése fölötti ha-
tározathozatal. 

10. Netalán! indítványok. j 


